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การประชุมและการลงมตขิองผู้ถือหุ้นบริษทัจ ากดั 
 
                                                                                                                               ศาศวตั  ระจนัทึก*

บทน า   
 

ในประเทศไทยบริษทัถือเป็นองค์กรธุรกิจประเภทหน่ึงท่ีมีมาแต่ยาวนานตั้งแต่ในรัชกาล
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั1 และต่อมาไดบ้ญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์บริษทัมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผูถื้อหุน้ และผูถื้อหุ้นมีความรับผิดจ ากดัไม่เกิน
ค่าหุ้นท่ีตนคา้งช าระ โครงสร้างของบริษทัประกอบดว้ยทุน ผูถื้อหุ้น และกรรมการ โดยผูถื้อหุ้นมี
ฐานะเป็นผูล้งทุนในบริษทั ส่วนกรรมการเป็นบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการบริหารงานบริษทัหรือเรียกวา่
ฝ่ายจดัการโดยอาจมีเจ้าหน้าท่ีประจ าบริษทัท่ีคอยด าเนินการจดัการในแต่ละวนัให้ส าเร็จลุล่วง 
กฎหมายได้ก าหนดหลักการบริหารจดัการบริษัทโดยแยกอ านาจการก ากับออกจากอ านาจการ
บริหารโดยก าหนดให้ผูถื้อหุ้นเป็นผูมี้อ านาจครอบง าหรือควบคุมก ากับการบริหารบริษัทของ
กรรมการบริษทัผา่นทางการลงมติในท่ีประชุมของผูถื้อหุ้น   เม่ือเป็นเช่นนั้นผูเ้ขียนเกิดความสนใจ
และไปศึกษาว่าการประชุมและการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจ ากดันั้น สามารถท่ีจะ
จดัการประชุมตลอดจนการลงมติของผูถื้อหุ้นโดยวิธีใดได้บ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ 

เม่ือได้ไปท าการศึกษาค้นคว้า จึงได้พบว่าประเทศไทยนั้ น กฎหมายบริษัทจ ากัดได้
ก าหนดให้สามารถท่ีจะท าการจดัการประชุมได้เพียงวิธีเดียว คือวิธีทางกายภาพ โดยผูถื้อหุ้นท่ี
ประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมประชุมต้องเดินทางมาในวนั เวลา และสถานท่ีตามท่ีหนังสือเรียกประชุม
ก าหนดไวเ้ท่านั้นไม่สามารถท าการประชุมโดยวิธีเสมือนจริงซ่ึงเป็นวิธีท่ีผูถื้อหุ้นไม่จ  าตอ้งเดินทาง
มาประชุมในสถานท่ีๆจดัไวใ้ห้ได ้นอกจากน้ีหนงัสือเรียกประชุม  ตลอดจนการลงมติสามารถท าได้
เพียงวธีิการท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ท่านั้น ไม่สามารถท่ีจะใชว้ิธีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบญัญติัไว้
ได้ ส าหรับวิธีการส่งหนังสือเรียกประชุมกฎหมายยงัก าหนดให้ใช้แต่เพียงวิธีการประกาศใน
หนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีและส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับเพียงวิธีเดียว จะส่งโดยวิธีอ่ืน เช่น   

                                                           
* บทความน้ีเรียบเรียงจากการคน้ควา้อิสระเร่ือง, “การประชุมและการลงมติของผูถื้อหุ้น

บริษทัจ ากดั,” การคน้ควา้อิสระปริญญานิติศาตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั, 
2560.    
           1 ฉตัรฑิพย ์ตณัฑประศาสน์, “มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองผูถื้อหุ้น,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต ภาควชิานิติศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2525), หนา้ 9. 
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ทางอีเมล์ หรือประกาศหน้าเว็ปไซต์ของบริษทัไม่ได้  ส่วนในการลงมติของผูถื้อหุ้นกฎหมายยงั
ก าหนดให้ท าไดแ้ต่การลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเท่านั้น หากฝ่าฝืนยอ่มอาจถูกฟ้องขอให้เพิกถอน
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ได ้ 

ต่างจากในรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษท่ีกฎหมายบริษทัเอกชน
ทั้ งใน Delaware General Corporate Law และ Companies Act 2006 นั้ นมีการก าหนดเพิ่มวิธีและ
ช่องทางในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น การจดัการประชุม ตลอดจนการลงมติผูถื้อหุ้นไวม้ากกวา่ 1 วิธี 
เพื่อเป็นทางเลือกแก่บริษทัตลอดจนผูถื้อหุน้ท่ีสามารถจะเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 

 

สภาพปัญหา 
 
          ในปัจจุบัน บริษัทของประเทศไทยนั้ นมีแนวคิดการประชุมของบริษัทจ ากัดมาจากเร่ือง
ศูนยก์ลาง   การจดัการ(Central Management) โดยแนวคิดดงักล่าวมองวา่ การตั้งบริษทัเป็นการยอม
ให้บุคคลทัว่ๆไปท่ีมีทุนนอ้ยไดเ้ขา้มามีส่วนไดเ้สียร่วมกนัในการประกอบกิจการท่ีมีขนาดใหญ่ แต่
เน่ืองจากการท่ีมีบุคคลเขา้มาร่วมลงทุนประกอบการเป็นจ านวนมากยอ่มเป็นการไม่สะดวกท่ีผูถื้อ
หุน้จะเขา้บริหารจดัการไดทุ้กคนจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการแยกโครงสร้างในการจดัการบริษทัออกเป็น    
2 ส่วน คือ ฝ่ายบริหารบริษทั อนัเป็นหนา้ท่ีของกรรมการซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อ
หุ้นโดยมีหนา้ท่ี บริหารกิจการเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์จดัตั้งบริษทัข้ึนมาตามท่ีปรากฏใน
หนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนด และและ ฝ่ายก ากบัการบริหาร ซ่ึงเป็นของ
ผูถื้อหุ้นท่ีจะได้ควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารโดยผ่านการลงคะแนนในการ
ประชุมใหญ่ซ่ึงเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติเช่นใดแล้วฝ่ายท่ีมีอ านาจบริหารบริษัทจะต้องน าไป
ปฏิบติั2 แต่ในความเป็นจริง บริษทัในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่ แทจ้ริงแลว้มีลกัษณะ รูปแบบและ
โครงสร้างออกแบบมาเป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก       เป็นธุรกิจในครอบครัว มี
ระบบการบริหารงานท่ีง่าย ไม่ยุง่ยากและซบัซอ้น  มีผูถื้อหุน้และกรรมการเกือบจะเป็นคนๆเดียวกนั
ทั้งหมด ท าให้โครงสร้างในการจดัการบริษทัไม่ไดแ้ยกออกจากกนัแต่อย่างใด แต่เน่ืองจากบริษทั
จ ากดัของไทยนั้นไดรั้บอิทธิพลแนวคิดมาจากบริษทัร่วมทุน (jointstock companies) ขององักฤษใน

                                                           

         2 โสภณ รัตนากร,  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยหุ์น้ส่วนบริษทั , พิมพค์ร้ังท่ี 12 
(กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพนิ์ติบรรณาการ,  2553),  หนา้  431.                 
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ยคุศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีโครงสร้างขนาดใหญ่3 ท าให้บทบญัญติักฎหมายบริษทัจ ากดัของ
ไทยในเร่ืองการประชุมและการลงมติผูถื้อหุ้นของบริษทัจ ากดันั้นเป็นไปในลกัษณะท่ีเป็นทางการ มี
ระเบียบขั้นตอนค่อนขา้งชดัเจนและตายตวั ซ่ึงท าให้เม่ือน ามาใช้กบับริษทัจ ากดัของไทยท าให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุม การจดัการประชุมรวมถึงการลงมติผูถื้อหุ้น โดย
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ปัญหา คือ 

ปัญหาการเรียกประชุม คือ จากการศึกษาพบวา่ การเรียกประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจ ากดัใน
ประเทศไทยนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1175 ไดก้ าหนดไวช้ดัเจนว่า ตอ้งบอก
กล่าวโดยลงพิมพโ์ฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีอยา่งนอ้ยหน่ึงคราวก่อนนดัประชุมไม่นอ้ยกวา่
เจด็วนั และตอ้งส่งทางไปรษณียต์อบรับไปยงัผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีมีช่ือในทะเบียนของบริษทัก่อนวนันดั
ประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั เวน้แต่เป็นค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้กระท าการ
ดงักล่าวก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวไม่เปิดช่องให้สามารถท าการเรียก
ประชุมโดยวิธีอ่ืนได้ เพราะหากฝ่าฝืนบทบญัญติัตามกฎหมายดงักล่าวอาจเป็นเหตุให้ถูกศาลเพิก
ถอนมติของท่ีประชุมใหญ่ได้ ซ่ึงเม่ือเป็นเช่นนั้น  จึงก่อให้เกิดปัญหาแก่บริษทัจ ากัดทั้ งในด้าน
ตน้ทุนท่ีจะตอ้งจ่ายค่าโฆษณาในหนังสือพิมพ์แทนท่ีจะได้น าไปใช้ในด้านอ่ืน นอกจากน้ียงัเกิด
ปัญหาความไม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้างบริษทั ท่ีบริษทัจ ากดัของไทยในปัจจุบนัเป็นบริษทัขนาด
กลางและขนาดเล็ก ผูถื้อหุ้นและกรรมการมกัจะเป็นคนๆเดียวกนั ท าให้การท่ีบริษทัจะเชิญประชุมผู ้
ถือหุ้นโดยวิธีดงักล่าวจึงเปรียบเสมือนการท่ีตวัเองเชิญตวัเองเขา้ประชุมซ่ึงเป็นการเพิ่มค่าใชจ่้ายให้
บริษทั 

ปัญหาการจดัประชุม จากการศึกษาพบว่า ในประเทศไทยนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์มาตรา 1182 ยงัคงก าหนดให้ใชรู้ปแบบการจดัการประชุมแบบทางกายภาพ กล่าวคือ เป็น
การประชุมท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งเขา้มาประชุมในสถานท่ีวนั เวลาท่ีไดมี้การนดัหมายกนั เพื่อท่ีจะ
ได้มีการพูดคุย โตต้อบ ซักถามถึงปัญหาต่างๆ ท่ีมีในบริษทัเพียงเท่านั้น นอกจากน้ีหากดู มาตรา 
1171-1175 กฎหมายจะพบว่าการจดัประชุมผูถื้อหุ้นนั้นยงัคงใช้รูปแบบการประชุมทางกายภาพ
เท่านั้น ยงัไม่อาจใชว้ธีิการประชุมรูปแบบเสมือนจริงซ่ึงเป็นกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่จ  าตอ้งอยูใ่น
สถานท่ีเดียวกนัได้ จึงท าให้เกิดปัญหาแก่บริษทัจ ากดัทั้งในดา้นตน้ทุนแก่บริษทัเพิ่มข้ึนในการท่ี
จะตอ้งจดัเตรียมสถานท่ีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ียงัตอ้งมีค่าใช้จ่ายในจดัเตรียมอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ให้แก่ผูถื้อหุ้นในระหว่างท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ย นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองภาระ

                                                           

          3 เสถียรภาพ นาหลวง, “แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจ ากัดเพื่อส่งเสริมให ้
ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจพฒันา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2559),  หนา้ 189-191. 
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ของผูถื้อหุน้ในการเดินทางเพื่อมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงหากผูถื้อหุ้นอยูไ่กลสถานท่ีจดัการประชุม
มากอาจตอ้งลางานล่วงหนา้เพื่อมาเขา้ประชุม 

ปัญหาการลงมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จากการศึกษาพบว่า ในประเทศไทยนั้ นประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ไดก้ าหนดแบ่งออกไดเ้ป็น 2 วธีิ ไดแ้ก่ การลงมติในท่ีประชุมแบบเปิดเผย 
โดยวธีิการชูมือ และและการลงมติท่ีประชุมโดยวิธีลบั ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 1190 และ
หากดูจากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นจะพบวา่มติผูถื้อหุ้นเกิดจากการจดั
ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นกฎหมายบริษัทของไทยได้ก าหนดไวว้่าต้องเป็นการจัดประชุมเท่านั้ น ไม่
สามารถจะลงมติโดยวธีิอ่ืนท่ีไม่ตอ้งจดัการประชุมผูถื้อหุ้นได ้เม่ือเป็นเช่นนั้นจึงก่อใหเ้กิดปัญหาแก่
ผูถื้อหุ้นเป็นอยา่งมาก เพราะตอ้งเสียเวลาในการเดินทางเพื่อมาท าการลงมติในท่ีประชุม ในบางคร้ัง
บางเวลาอาจตอ้งลางานท่ีท าประจ าเพื่อเดินทางมาลงมตินอกจากน้ียงัก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองความ
ไม่สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีซ่ึงหากดูเทคโนโลยีในปัจจุบนัท่ีการใช้และอาศยัการส่ือสารทางอเล็ก
ทรอนิกส์มีบทบาทเขา้มาในชีวิตของมนุษยม์ากข้ึน เพราะเขา้ถึงไดง่้าย ตน้ทุนต ่าในปัจจุบนั อีกทั้ง
สะดวกรวดเร็ว เม่ือเป็นเช่นนั้นการให้ทางเลือกในการลงมติของผูถื้อหุ้นโดยวิธีเดิมแต่เพียงอย่าง
เดียวยอ่มไม่สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วมากในยุคท่ีการติดต่อส่ือสารไร้
พรมแดน การท่ียงัคงใชก้ารลงมติโดยวิธีการท่ีจะตอ้งเดินทางมาประชุมแต่เพียงวิธีเดียวยอ่มลา้สมยั
มาก                    

              

บทสรุป 
 
          จากการศึกษาเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัตั้งแต่การเรียกประชุม  การจดัการประชุม
และการลงมติผูถื้อหุน้ในบริษทัเอกชน เห็นวา่ ในต่างประเทศท่ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษา  2 ประเทศ คือ 
รัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกานั้ น  พบว่า กฎหมายบริษัทเอกชนซ่ึงได้ตราเป็นรัฐบัญญัติ 
(Delaware General Corporate Law) โดยไดก้ล่าวถึงเร่ืองการประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่การเรียกประชุมผู ้
ถือหุ้นสามารถท่ีจะส่งหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมไดท้ั้งแบบธรรมดา คือ ไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรับและสามารถเพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทางอีเมล์เพื่อใชใ้นการส่งหนงัสือเรียกประชุม
ไดอี้กช่องทางหน่ึงดว้ยโดยส่งล่วงหนา้ก่อนวนัเวลาท่ีจดัการประชุมพอสมควร ทั้งน้ีเพื่อให้ผูถื้อหุ้น
ได้มีโอกาสตดัสินใจจากเน้ือหาในหนังสือเชิญประชุมว่าตนจะเขา้ร่วมประชุมในคร้ังนั้นหรือไม่ 
ส าหรับการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นนั้น กฎหมายบริษทัเอกชนรัฐเดลาแวร์ไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัแจง้ว่า 
สามารถใช้การประชุมรูปแบบกายภาพโดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิหรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมา
ประชุมพร้อมกนัในวนั เวลา และสถานท่ีเดียวกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเรียกประชุมท่ีบริษทัได้
ส่งไปแจง้ให้ทราบล่วงหน้าซ่ึงในบางคร้ังบริษทัสามารถท่ีจะท าการจดัประชุมนอกรัฐท่ีตั้ งของ
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บริษทัก็สามารถท าไดข้ึ้นอยูก่บัความสะดวกของทุกๆฝ่าย อยา่งไรก็ตามบริษทัก็สามารถท่ีจะจดัการ
ประชุมในรูปแบบเสมือนจริงได้ โดยสามารถจดัการประชุมโดยท่ีผูถื้อหุ้นบางส่วนอยู่ในห้อง
ประชุมท่ีจัดเตรียมไว้ให้ ส่วนอีกกลุ่มอยู่ในสถานท่ีของแต่ละคนโดยใช้การเช่ือมต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สไกป์ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เป็นตน้ เช่ือมต่อเข้ามา หรือ อาจจะมีการจดัการ
ประชุมโดยแต่ละคนอยูใ่นสถานท่ีของตนเองก็ได ้ส าหรับการลงมติผูถื้อหุ้นนั้นนอกจากจะมีการลง
มติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแล้วยงัอนุญาตให้สามารถท่ีจะลงมติผ่านทางจดหมายเวียนได้  ในขณะท่ี
ประเทศองักฤษ กฎหมายบริษทั (Companies Act 2006) ซ่ึงเป็นกฎหมายระดบัพระราชบญัญติัได้
ก าหนดในเร่ืองการเรียกประชุมวา่สามารถส่งหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมไดท้ั้งทางวธีิธรรมดาคือ
แบบส่งส าเนาแลว้ ยงัสามารถท่ีจะเลือกวิธีแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ ตลอดจนวิธีประกาศบน
หนา้เวป็ไซต ์เพิ่มข้ึนมาไดอี้ก อีกทั้งการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นสามารถเลือกการประชุมรูปแบบ
กายภาพหรือรูปแบบเสมือนจริง หรือแมก้ระทัง่การประชุมแบบไฮบริดหรือแบบผสมได้เช่นกนั 
ส่วนการลงมติผูถื้อหุ้น นอกจากวิธีโดยทัว่ไปไดแ้ก่โดยวิธีชูมือและวิธีลบัแลว้ ยงัสามารถท่ีจะเลือก
วธีิการลงมติแบบหนงัสือเวยีนหรือการลงมติทางเอกสารโดยไม่ตอ้งจดัการประชุมผูถื้อหุ้นได ้ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่การจดัประชุมและการลงมติของผูถื้อหุน้บริษทัเอกชนมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนัค่อนขา้งมาก 

ส าหรับในประเทศไทยนั้น กฎหมายเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ ตั้งแต่การเรียกประชุม การ
จดัการประชุมรวมถึงการลงมติผูถื้อหุ้น ท่ียงัคงใชว้ิธีแบบดั้งเดิมคือ การเรียกประชุมยงัคงใชว้ิธีการ
ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์และส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับไปยงัผูถื้อหุ้น ตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1175 ซ่ึงแมจ้ะมีการแกไ้ขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์น
เร่ืองดงักล่าว ใน ปี 2551 ก็ยงัคงใช้วิธีการและรูปแบบไม่ต่างจากเดิมมากนกั โดยไม่ไดบ้ญัญติัให้มี
การส่งหนงัสือเรียกประชุมโดยวิธีอ่ืนท่ีสะดวก รวดเร็วและเหมาะกบัยุคสมยัท่ีในปัจจุบนัคนส่วน
ใหญ่มกัไม่ค่อยอ่านหนงัสือพิมพแ์ลว้แต่เปล่ียนไปใช้ส่ือทางอ่ืนท่ีรวดเร็ว สะดวกและประหยดักว่า
แทน  นอกจากน้ีในเร่ืองการประชุมผูถื้อหุ้น หากดูตามตวับทในเร่ืองการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
จะพบว่าของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องไทยได้บญัญติัไปในแนวทางท่ีว่าการจดัการ
ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งใชว้ิธีการเขา้ร่วม ประชุม ในวนัเวลาและสถานท่ีเดียวกนัซ่ึงเป็นวธีิทางกายภาพ
เท่านั้น และไดก้ล่าวถึงวา่เป็นสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกคน มีสิทธิท่ีจะเขา้ประชุม ในท่ีประชุมใหญ่ ได้
เสมอ ไม่ว่าจะเป็นประชุมชนิดใด คราวใด ใน มาตรา 1176  หาไดมี้ช่องทางในการเปิดช่องในการ
จดัการประชุมโดยช่องทางอ่ืน เช่น วธีิเสมือนจริงแต่อยา่งใดและหากมีการไม่จดัการประชุมผูถื้อหุ้น
ยงัอาจจะถูกเพิกถอนการประชุมในคร้ังนั้นในภายหลงัได ้ ส าหรับการลงมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไม่มี
กฎหมายรวมทั้งระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งรองรับในเร่ืองการลงมติผูถื้อหุ้นโดยวธีิอ่ืนใดวา่สามารถท่ีจะท า
ได ้ คงสามารถลงมติท่ีไดต่้อเม่ือมีการประชุมผูถื้อหุ้นโดยวิธีชูมือหรือลงคะแนนลบัเท่านั้น ทั้งน้ี
ตาม มาตรา 1190  หากเปรียบเทียบกับต่างประเทศจะเห็นได้ว่ากฎหมายบริษัทเอกชนทั้ งในรัฐ
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เดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษไดมี้การบญัญติัถึงการจดัการประชุมผูถื้อหุ้น
รวมถึงการลงมติของผูถื้อหุ้นไม่วา่จะเป็นการเรียกการประชุม การจดัการประชุม การลงมติผูถื้อหุ้น
ไวโ้ดยละเอียดและมีวิธีการท่ีเพิ่มเติมนอกเหนือข้ึนมาจากรูปแบบท่ีกฎหมายบริษทัเอกชนของไทย
ก าหนดอย่างชัดเจน ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีหลากหลายและเปิดกวา้งปรับไปตามยุคสมัย  ซ่ึงการท่ี
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยล์กัษณะหุ้นส่วนบริษทัของไทยยงัในเร่ืองการประชุมผูถื้อหุ้น
บริษทัยงัไม่เปิดโอกาสให้มีการเพิ่มทางเลือกในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นและการลงมติของผูถื้อ
หุ้นให้สามารถท าไดอ้ยา่งหลากหลาย สะดวกและปรับเปล่ียนไปตามยุคสมยัท่ี ยอ่มก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากและเป็นอุปสรรคในการด าเนินการจดัการประชุมรวมถึงลงมติของผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถ
เลือกใชท้างเลือกอ่ืนท่ีดีและเหมาะสมกวา่กบัรูปแบบและโครงสร้างบริษทัท่ีแทจ้ริงได ้

ผูเ้ขียนเห็นว่า สภาพปัญหาดังกล่าว เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยล์กัษณะหุ้นส่วนบริษทั  หมวด 5  การประชุมผูถื้อหุ้น โดยท าการแก้ไขกฎหมายในเร่ือง
เก่ียวกบัการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น โดยการเพิ่มช่องทางการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้มีหลายช่องทาง
มากข้ึน  แก้ไขกฎหมายเก่ียวกบัการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นโดยเพิ่มช่องทางการประชุมรูปแบบ
เสมือนจริงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของบริษทัโดยให้การประชุมด้วยรูปแบบวิธีดังกล่าวมีผลทาง
กฎหมายดุจเดียวกบัวิธีการเดิม ส าหรับการลงมติผูถื้อหุ้นให้เพิ่มวิธีการลงมติโดยทางเอกสารหรือ
จดหมายเวียนซ่ึงเป็นวิธีท่ีไม่ตอ้งจดัการประชุมผูถื้อหุ้น โดยก าหนดขั้นตอน วิธีการ รูปแบบให้
ชดัเจน ทั้งน้ีอาจพิจารณาน าขอ้ดีของรัฐบญัญติับริษทัของรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
พระราชบญัญัติบริษทัของประเทศองักฤษ มาปรับใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบับริษทัของ
ประเทศไทยต่อไป ขณะเดียวกนัระเบียบขอ้บงัคบัของกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยก์็
ตอ้งมีการปรับเปล่ียนแกไ้ขเพื่อให้สอดคลอ้งกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยล์กัษณะหุ้นส่วน
บริษทัซ่ึงเป็นกฎหมายล าดบัสูงกวา่ ดว้ยเช่นกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
           จากการศึกษาเก่ียวกบักฎหมายบริษทัของรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
องักฤษ รวมทั้งกฎหมายบริษทัจ ากดัของประเทศไทย ผูเ้ขียนมีขอ้เสนอดงัน้ี 

1.  ประเด็นเก่ียวกบัการเรียกประชุม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1175 ใช้
วิธีการบอกกล่าวเรียกประชุมโดยวิธีการลงประกาศโฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ี รวมถึงส่ง
หนงัสือเรียกประชุมไปทางวธีิจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ซ่ึงนอกจากวธีิดงักล่าวท าใหเ้รียกประชุม
โดยวธีิอ่ืนไมไ่ด ้ควรจะแกไ้ขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นมาตรา 1175 เพิ่มเติม โดยบญัญติั
ให้นอกจากวิธีเดิมแลว้หนงัสือเรียกประชุมจะส่งทาง ไปรษณีย ์หรือส่งทางเคร่ืองมือ ส่ือสารใด ๆ 
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หรือวธีิอ่ืนใดก็ไดต้ามท่ี ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั เช่น  โดยวิธีส่งอีเมล์จากอีเมล์ของบริษทั
ไปยงัอีเมล์ของผูถื้อหุ้นเป็นการเฉพาะราย วิธีเรียกประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัโดยวิธีประกาศลงหนา้
เวบ็ไซดข์องบริษทัจ ากดันั้นๆ 

2.  ประเด็นเก่ียวกบัการจดัการประชุมหากพิจารณาถึงกฎหมายบริษทัในเร่ืองเก่ียวกบัการ
จดัประชุมชุมใหญ่ของบริษทัในประเทศไทย ในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มาตรา 1182 จะ
พบว่า ผูถื้อหุ้นตอ้ง มานัง่ประชุม รวมกนั ณ สถานท่ี และในเวลาท่ี ก าหนด ซ่ึงเป็นวิธีการประชุม
รูปแบบกายภาพเท่านั้น  ไม่สามารถท าโดยวิธีอ่ืนเช่นรูปแบบเสมือนจริงไดท้  าใหเ้กิดความยุง่ยากแก่
บริษทัและผูถื้อหุ้นในการจดัประชุม  จึงเห็นควรให้แกไ้ขกฎหมายบริษทัไทยโดยให้บริษทัอนุญาต
ให้ผูถื้อหุ้นหรือกรรมการ ของบริษทัสามารถเลือกวิธีการประชุมผูถื้อหุ้นได้ทั้ งการประชุมทาง
กายภาพและการประชุมเสมือนจริงไดร้วมถึงอาจใช้วิธีปรึกษาหารือดว้ยวิธีอ่ืน ๆ ท่ีไม่เป็น ทางการ 
เพื่อจะได้เหมาะสมกบับริษทัไทยท่ีส่วนมากเป็นบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็ก และกรณีท่ีเป็น
บริษทัขนาดเล็กผูถื้อหุน้อาจตกลงกนัไม่ตอ้งมีการประชุมผูถื้อหุน้ได ้

3.  ประเด็นเก่ียวกบัการลงมติผูถื้อหุ้นของบริษทั ส าหรับในเร่ืองกฎหมายบริษทั หากดู 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1190 ไทยยงัคงใชก้ารลงมติแบบธรรมดาคือ โดยแบบวิธี
ชูมือหรือวิธีลบัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีไม่สะดวก และเหมาะสมกบัสภาพในปัจจุบนั 
จึงเห็นควรแกไ้ขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นมาตรา 1190 เพิ่มเติม โดยเพิ่มทางเลือกให้
บริษทัโดยอนุญาตให้ผูถื้อหุ้นหรือกรรมการ ของบริษทัสามารถท่ีก าหนดการลงมติผูถื้อหุ้นไดท้ั้ง
การลงมติแบบธรรมดาและสามารถท่ีจะลงมติทางเอกสารหรือจดหมายเวียนโดยก าหนดขอ้ตกลง 
ดงักล่าวไวใ้นขอ้บงัคบั โดยก าหนด รูปแบบ วธีิการใหช้ดัเจน 

4.   นอกจากน้ีควรตอ้งแก้ไขระเบียบเก่ียวขอ้งในทางปฏิบติัของกรมพฒันาธุรกิจการคา้
กระทรวงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าว ซ่ึงจะเป็นการ
สนบัสนุนและเป็นการให้ทางเลือกแก่นิติบุคคลประเภทบริษทัจ ากดัมีการเลือกใชว้ิธีการลงมติผูถื้อ
หุ้นโดยวิธีจดหมายเวียน ซ่ึงท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยดัค่าใช้จ่ายและทนัสมยัเหมือน
เช่นประเทศท่ีเจริญแลว้   
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